
 

 جــق الربنامـــمهس                                                                                                       ة                           ـــات األكادمييـــالعنلي
 

 

 ةـــاعيـة العلوم االجتمـــــكلي
 الثانياملستوى  -ال ـــبكالوريوس إدارة أعنج ـــــرات برنامـــدول حماضـــج

   ة )أ(ـــــــجمنوع
 م9102/1010للعام  األولالفصل الدراسي 

 األيام
 المحاضرة األولى

03:7- 03:7  
 المحاضرة الثانية

03:7- ::3:7 
 المحاضرة الثالثة

::3:7- :5327 
 المحاضرة الرابعة

:377- 53:7 
 المحاضرة الخامسة

53:7- :357 

 األحد
 2محاسبة مالية 

  9 –قاعة 
 د.نور الدين عل  

 2محاسبة مالية 
  9 –قاعة 

 د.نور الدين عل  

اللغة االهجليزية 
 لألعمال

 9 –قاعة 
 أ.مبارك أبوبكر

  

 االثنين
 مبادئ تسويق

 9 –قاعة 
 أ.يوسف إسماعيل

 مبادئ تسويق
 9 –قاعة 

 أ.يوسف إسماعيل

 محاسبة مالية
 (تمارين)

 9 –قاعة 
  

 الثالثاء

 مبادئ التأمين

 9 –قاعة 
 د. عادل الفك  

 مبادئ التأمين

 9 –قاعة 
 د. عادل الفك  

أخالقياة العمل 
واملسؤولية 
 االجتماعية

 9 –قاعة 
 د. وديان عثمان

أخالقياة العمل 
واملسؤولية 
 االجتماعية

 9 –قاعة 
 د. وديان عثمان

 

 األربعاء

 كلي اقتصاد

 9 –قاعة 
 عثمان دمحمد. 

 كلي اقتصاد

 9 –قاعة 
 عثمان دمحمد. 

اللغة االهجليزية 
 لألعمال

 9 –قاعة 
 أ.مبارك أبوبكر

 محاسبة مالية
 (تمارين)

 9 –قاعة 
 

 الخميس
 قاهون مبادئ

 9 –قاعة 
 د.دمحم إبراهيم

تطبيقاة الحاسوب 
 1 يف االدارة

 9 – معمل
 أ.دمحم عبد المنعم

 مبادئ قاهون
 9 –قاعة 

 د.دمحم إبراهيم

تطبيقاة الحاسوب 
 1 يف االدارة

 9 – معمل
 أ.دمحم عبد المنعم

 

 
 



 

 جــق الربنامـــمهس                                                                                                       ة                           ـــات األكادمييـــالعنلي
 

 

 ةـــاعيـة العلوم االجتمـــــكلي
 الثانياملستوى  -ال ـــإدارة أعنبكالوريوس ج ـــــرات برنامـــدول حماضـــج

   (بة )ـــــــجمنوع
 م9102/1010للعام  األولالفصل الدراسي 

 األيام
 المحاضرة األولى

03:7- 03:7  
 المحاضرة الثانية

03:7- ::3:7 
 المحاضرة الثالثة

::3:7- :5327 
 المحاضرة الرابعة

:377- 53:7 
 المحاضرة الخامسة

53:7- :357 

 األحد
 اقتصاد كلي

 11 –قاعة 
 عثمان دمحمد. 

 اقتصاد كلي
 11 –قاعة 

 عثمان دمحمد. 
 

اللغة االهجليزية 
 لألعمال

 11 –قاعة 
 أ.مبارك أبوبكر

 

 االثنين

 محاسبة مالية
 (تمارين)

 11 –قاعة 
 

 مبادئ تسويق
 11 –قاعة 

 أ.يوسف إسماعيل

 مبادئ تسويق
 11 –قاعة 

 أ.يوسف إسماعيل
 

 الثالثاء
 2محاسبة مالية 

  11 –قاعة 
 د.نور الدين عل  

 2محاسبة مالية 
  11 –قاعة 

 د.نور الدين عل  

 مبادئ التأمين
 11 –قاعة 

 د. عادل الفك  

 مبادئ التأمين
 11 –قاعة 

 د. عادل الفك  
 

 األربعاء

أخالقياة العمل 
واملسؤولية 
 االجتماعية

 11 –قاعة 
 د. وديان عثمان

أخالقياة العمل 
واملسؤولية 
 االجتماعية

 11 –قاعة 
 د. وديان عثمان

 

اللغة االهجليزية 
 لألعمال

 10 –قاعة 
 أ.مبارك أبوبكر

 

 الخميس

تطبيقاة الحاسوب 
 1 يف االدارة

  2 –معمل 
 أ.دمحم عبد المنعم

 مبادئ قاهون
 10 –قاعة 

 د.دمحم إبراهيم

تطبيقاة الحاسوب 
 1 يف االدارة

 2 –قاعة 
 أ.دمحم عبد المنعم

 مبادئ قاهون
 10 –قاعة 

 د.دمحم إبراهيم
 

 


